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Zapraszamy do lektury kolejnego
numeru Biuletynu Informacyjnego
Grupy Partnerskiej „Zielone
Bieszczady
Za nami okres intensywnej pracy
nad wnioskami do ogłoszonych
konkursów grantodawczych.
Partnerów, którzy do tej pory nie
znaleźli nic odpowiedniego dla
siebie zapraszamy do stałej rubryki
o proponowanych konkursach.
Dziękujemy Wszystkim za nadesłane
materiały.

KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE
VII-2012 OGŁOSZONY !!!!!!

WAKACYJNA SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO -2012
Do połowy marca 2012 przedłużyliśmy okres zgłaszania się szkół do programu „Wakacyjna szkoła
języka angielskiego. Czekamy na zgłoszenie szkół i rodzin, które zechcą zorganizować
w swojej miejscowości „WAKACYJNĄ SZKOŁĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO ”
Od 2006r Fundacja Bieszczadzka koordynuje przyjazd w Bieszczady studentów z amerykańskiej
organizacji Learning Enterprises, którzy jako wolontariusze uczą przez jeden wakacyjny miesiąc dzieci i
młodzież języka angielskiego. Z oferty tej skorzystało dotąd 24 szkoły, niektóre jak Myczków i Hoczew
wielokrotnie. W naszych szkołach uczyło do tej pory 23 wolontariuszy. Kolejni przyjadą już w lipcu. Co
trzeba zrobić aby i w Waszej miejscowości dzieci i młodzież mogła skorzystać z takiej formy nauki i
zabawy. Najważniejszą rzeczą jest znalezienie rodziny, która zechce przyjąć studenta. Zwykle zgłaszają
się takie rodziny, w których są młodzi ludzie uczący się angielskiego a miesięczna opieka nad
studentem, który nie zna naszego języka, jest dla nich świetną okazją do nauki. Jak mamy rodzinę to
reszta jest już bardzo prosta. Lekcje najczęściej odbywają się w szkole
( wystarczy jedna sala lekcyjna), choć mogą być też organizowane w bibliotece publicznej czy
w świetlicy wiejskiej. Student pracuje minimum 3 godziny dziennie. Z lekcji mogą skorzystać dzieci ze
szkoły podstawowej, młodzież z gimnazjum i szkół średnich, studenci i dorośli mieszkańcy wsi czy
miasteczka. W tym roku zajęcia odbywać będą się od 2-go do 27 lipca. Informacji jak zorganizować
wakacyjne lekcje języka angielskiego udziela koordynator Learning Interprises na Polskę południową,
Lucyna Sobańska tel 13 469 7297 do godz. 15.00, kom: 607 58 68 34
Lucyna Sobańska
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Fundacja Bieszczadzka we współpracy z
Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
ogłosiła LOKALNY KONKURS GRANTOWY
w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE
VII-2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolność
W VII edycji Programu „Działaj Lokalnie 2012” wspierane będą projekty, które
inicjują współpracę mieszkańców na
rzecz dobra wspólnego. Jest on
prowadzony z myślą o organizacjach
pozarządowych, lokalnych instytucjach
oraz grupach nieformalnych, które
podejmują wspólny wysiłek, aby w ich
społecznościach żyło się lepiej.

Do konkursu mogą być zgłaszane
inicjatywy:
- organizacji pozarządowych
posiadających osobowość prawną
(fundacji lub stowarzyszeń
zarejestrowanych w KRS*),
- grup nieformalnych, w których
imieniu wniosek złoży organizacja
pozarządowa (jak wyżej) lub lokalna
instytucja publiczna posiadająca
osobowość prawną lub dysponująca
stosownym pełnomocnictwem od
organu, któremu podlegają, do
reprezentowania go w zakresie
umożliwiającym przeprowadzenie
planowanych działań (szkoła, dom
kultury, biblioteka, klub sportowy)
realizowane we wsiach z obszaru 12
gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna,
Komańcza, Lesko, Lutowiska,
Olszanica, Solina , Ustrzyki Dolne,
Zagórz i Tyrawa Wołoska
Wysokość dofinansowania jednego
projektu: do 6 000 zł
Termin składania projektów
30.03.2012r.Zapraszamy na
konsultacje indywidualne w siedzibie
Fundacji Bieszczadzkiej po uprzednim
ustaleniu terminu z koordynatorem
programu (Lucyna Sobańska
tel.607586834 , e-mail
l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl)
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FRDL nagradza lokalne
inicjatywy kulturalne
Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej zaprasza do przesyłania
zgłoszeń kandydatów do
Dorocznej Nagrody FRDL za
lokalne inicjatywy kulturalne pod
patronatem Narodowego Centrum
Kultury i Komitetu Polskiego ds.
UNESCO. Zgłoszenia można
przesyłać do 15 marca 2012 roku.
W tym roku uhonorowani zostaną
autorzy przedsięwzięć kulturalnych i
kulturotwórczych zrealizowanych w
latach 2010-2011, którzy
reprezentują następujące kategorie:
jednostki samorządu terytorialnego,
samorządowe instytucje kultury,
organizacje pozarządowe lub grupy
obywateli, osoby indywidualne.
Zgłoszenia można przesyłać do 15
marca 2012 roku. Formularze i
potrzebne informacje dostępne są na
stronie www.frdl.org.pl.
DN FRDL realizowana jest we
współpracy z Fundacją Orange

4

„BANDANKI” w programie Działaj Lokalnie
Grupa nieformalna składająca się z rodziców Zespołu Tańca ”Bandanki’ wraz z ich opiekunem p. Beatą
Maciołek była realizatorem dwóch projektów, które w efekcie zainicjowały potrzebę realizacji działań w
kierunku rozwoju aktywności twórczej dzieci i młodzieży oraz udziału nie tylko rodziców, lecz również
społeczności lokalnej.
Zarówno projekt „ Małe marzenia” jak również „Słoneczne nadzieje” dofinansowany został ze środków
Programu "Działaj Lokalnie VI" i „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Organizację Grantową Fundacja
Bieszczadzka w Ustrzykach Dolnych.
Potrzeba, a raczej powinność opracowania i złożenia projektów do konkursu „Działaj Lokalnie” wynikała
m.in. z chęci promowania Zespołu Tańca „Bandanki” w środowisku ponadlokalnym, promowania miasta
Ustrzyk Dolnych i Powiatu Bieszczadzkiego podobnie jak robi to wiele zespołów dziecięcych z innych
miejscowości. Członkowie Zespołu wykazują duże zdolności taneczne. Stawiając swoje pierwsze kroki
taneczne dzieci uczą się nie tylko tańca, lecz również koleżeństwa w grupie. Poprzez wyjazdy na
prestiżowe prezentacje, Przeglądy Taneczne dzieci mają możliwość rozwijać prawidłowe relacje
interpersonalne z innymi rówieśnikami, konfrontować swoje umiejętności taneczne, a przede wszystkim
uczyć się poprzez taniec naszej polskiej ludowej tradycji.

Fundacja Collegium Progressus,

W ramach projektu „Aktywne karpackie
NGO” w gminach powiatów bieszczadzkiego
i leskiego zostaną powołane Mobilne
Punkty Doradcze, których zadaniem będzie
świadczenie nieodpłatnych usług
szkoleniowych i doradczych dla istniejących
organizacji pozarządowych oraz osób
zainteresowanych utworzeniem i pracą w
organizacjach pozarządowych.
W każdym z MBD doradca pełnił
będzie dyżury w wymiarze 5 godzin
w miesiącu.
Zakłada się następujący plan pracy doradcy
na tym obszarze:

Każdy pierwszy wtorek miesiąca: Olszanica
(8.00 – 10.30); Ustrzyki Dolne (11.00 –
13.30); Czarna Górna (14.30 – 17.00);
Lutowiska (17.30 – 20.00).
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Każdy pierwszy czwartek miesiąca: Cisna
(8.00 – 10.30); Baligród (11.00 – 13.30);
Lesko (14.30 – 17.00); Polańczyk (17.30 –
20.00).

„BANDANKI” w programie Działaj Lokalnie cd.
Dzięki przyznanym dotacjom małe marzenia się spełniły. Zakup strojów rzeszowskich oraz butów do
tańców ludowych pomogły „Bandankom” w wielu występach.. Na równi z innymi Zespołami woj.
podkarpackiego dzieci z Ustrzyk Dolnych prezentowały się na Przeglądach Tanecznych.

Każdy trzeci wtorek miesiąca: Lutowiska
(8.00 – 10.30); Czarna Górna (11.00 –
13.30); Ustrzyki Dolne (14.30 – 17.00);
Olszanica (17.30 – 20.00).

Każdy
trzeci
czwartek
miesiąca:
Polańczyk (8.00 – 10.30); Lesko (11.00 –
13.30); Baligród (14.30 – 17.00); Cisna
(17.30 – 20.00).
Jeśli zgodnie z powyższym
harmonogramem dyżur wypadnie w dzień
wolny od pracy, przeniesiony zostanie na
tydzień kolejny w tym samym dniu
tygodnia.
Dodatkowo organizowane będą
indywidualnie spotkania doradcze dla
zainteresowanych organizacji
pozarządowych w każdej z gmin, w
siedzibach tych organizacji, w uzgodnionych
odrębnie terminach, również w wymiarze
średnio 5 godzin miesięcznie dla każdej z
gmin.
Doradcą w projekcie „Aktywne karpackie
NGO” jest Pan Bogusław Pyzocha- prezes
Fundacji Bieszczadzkiej
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„BANDANKI” w programie Działaj Lokalnie cd.
Miały również przyjemność spotkać się z Parą Prezydencką w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego w
Warszawie oraz prezentować swój repertuar w Kancelarii Rady Ministrów. Sukcesem realizacji obu
projektów jest, tak sądzę radość, poczucie spełnienia i rodząca się w dzieciach pasja.
Kolejnym działaniem w projektach był rozwoju aktywności twórczej dzieci i młodzieży z udziałem nie
tylko rodziców, lecz również społeczności lokalnej. Zainicjowany przez koordynatora Mikołajkowy
Przegląd Zespołów Tanecznych „Zatańcz z Mikołajem” skupił
Zespoły dziecięce działające przy szkołach, jak i Ośrodkach Kultury w Powiecie Bieszczadzkim.

Seniorzy znowu
w akcji!
To już 5. edycja
konkursu
Jesteś osobą 55+?
Masz pomysł na projekt społeczny i chęć
do działania?
Masz pasję i doświadczenie, którymi
chcesz się podzielić?
Masz 18-30 lat i razem z osobą 55+
chcesz rozkręcić międzypokoleniową
akcję?
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
ogłaszają ogólnopolski konkurs dotacyjny
„Seniorzy w akcji”. Konkurs skierowany jest
do
osób
55+
i
do
par
międzypokoleniowych,
które chcą
zrealizować projekt społeczny w oparciu o
osobiste
pasje.
Chcemy
wesprzeć
inicjatywy, w których aktywnie uczestniczą
osoby starsze.
Ze środków konkursu przyznamy dotacje na
realizację przedsięwzięć, które angażują
osoby starsze do działania na rzecz
otoczenia,
promują
współpracę
międzypokoleniową, a także sprzyjają
rozwojowi wolontariatu osób starszych.
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Seniorzy w akcji! cd.
„BANDANKI” w programie Działaj Lokalnie cd.
Przeglądy były niesamowitym przeżyciem dla dzieci. Przez ok. dwóch godzin na scenie Ustrzyckiego
Domu Kultury prezentowały się nie tylko zespoły taneczne. Bawiły się dzieci, rodzice, uczestnicy
spotkania i oczywiście Mikołaj. Oba przeglądy taneczne były tak atrakcyjne, że na widowni w Ustrzyckim
Domu Kultury brakowało wolnych miejsc, nawet tych stojących. Co z tego pozostanie, co zostanie
zapamiętane przez środowisko?
Uważam, że na pewno Zespołu Tańca „Bandanki”, któremu warto się przyjrzeć na stronie
www.bandanki.bieszczady.pl. Myślę, że mimo upływu kilka miesięcy, wielu uczestników spotkania
„Zatańcz z Mikołajem” pamięta jego niepowtarzalny klimat.
Moim skromnym zdaniem zasadność i powinność realizacji wielu projektów na rzecz środowiska
lokalnego powinna odnosić się do słów Georgia Eliota
„Życie każdego człowieka powinno być związane z małą ojczyzną,
miejscem ,które człowiek najbardziej ukochał, w którym pracuje,
w którym rozbrzmiewa jego ojczysty język
które zawsze było i zawsze będzie jego domem”

Pragniemy pokazywać, że osoby 55+ są
aktywnymi
członkami
społeczności
lokalnych, inicjują ciekawe przedsięwzięcia,
pomagają w rozwiązywaniu lokalnych
problemów, a bariery międzypokoleniowe
są często tylko kwestią stereotypów.
Łączna pula środków przewidzianych na
dotacje wynosi 343 000 złotych. Udział w
konkursie daje możliwość otrzymania
wsparcia finansowego w wysokości
od 5 000 zł do 12 000 zł. O dotacje mogą
ubiegać się osoby 55+ lub pary
międzypokoleniowe (osoba 55+ i osoba w
wieku 18-30 lat) poprzez organizację
pozarządową czy instytucję, która pełni
rolę podmiotu aplikującego o dotację (np.
Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub
stowarzyszenie, dom kultury). Do tej pory
nagrodziliśmy już 134 projekty w całej
Polsce.
Zapraszamy do składania listów
intencyjnych do 25 marca 2012.

Autor tekstu: Beata Maciołek
Autor zdjęć Andrzej Górski

Formularz listu intencyjnego należy
wypełnić on-line:

www.formularz.seniorzywakcji.pl
Regulamin konkursu i wzór listu
intencyjnego dostępny jest na stronie

www.seniorzywakcji.pl
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Ropienka: Zakończenie projektu, ale nie koniec aktywności.
Zimowym festynem zakończył się projekt „Aktywnie znaczy zdrowo” realizowany przez Uczniowski Klub
Sportowy „ Nafciarz” działający przy Zespole Szkół Publicznych w Ropience.

Projekt realizowany był w ramach „Działaj lokalnie VII”
i miał na celu zaktywizowanie i zmotywowanie
rodziców do aktywnego spędzania czasu wolnego ze
swoimi dziećmi, a także wyposażenie ich w wiedzę
dotyczącą wad postawy, ćwiczeń korekcyjnych i
zdrowego odżywiania. Podczas zajęć sportowo
rekreacyjnych prezentowano uczestnikom ćwiczenia,
gry i zabawy, które grupa wspólnie doskonaliła, by
później zastosować organizując aktywny rodzinny
wypoczynek.
W ramach projektu odbywały się zajęcia sportowo- rekreacyjne, festyny i ogniska, podczas których
spragnieni otrzymywali soki, głodni – kiełbaski, zwycięzcy konkurencji –nagrody, a najmłodsi
i najaktywniejsi uczestnicy projektu upominki. Plac zabaw został wzbogacony o huśtawkę i bramkę do
mini piłki nożnej, zakupiono również 4 ławki. Uczestnicy projektu zgodnie oceniają, że jego realizacja była
świetną zabawą, a wszystkie, nowe doświadczenia związane ze zdrowym stylem życia będą kontynuować
w swoich rodzinach i środowisku.
Autor tekstu i zdjęć: Romana Drozdowska
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Informacji o konkursie udziela Towarzystwo
Inicjatyw Twórczych „ę”:
tel.: (22) 396 55 16 (19) w godzinach od
10.00 do 15.00,
e-mail: listy@seniorzywakcji.pl
Rok 2012 został ogłoszony przez Parlament
Europejski Rokiem Aktywności Osób
Starszych
i
Solidarności
Międzypokoleniowej. To ważne, żeby przy
każdej okazji przypominać, jak ważna jest
wymiana między starszymi a młodymi i jak
wiele korzyści może to przynieść obu
stronom. Wszyscy, którzy znają „Seniorów
w akcji”, wiedzą, że jest to nam bardzo
Konkurs
„Seniorzy
w
akcji”
jest
organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw
Twórczych „ę” w ramach programu
„Uniwersytety Trzeciego Wieku” PolskoAmerykańskiej
Fundacji
Wolności.
Partnerem Konkursu jest EMPORIA.
Zobacz filmy „Seniorzy w akcji” na YouTube

www.youtube.com/user/seniorzywakcji

Pracownie ORANGE.

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu w Polanie.
Dzień 20 stycznia 2012 r. był długo wyczekiwany przez przedszkolaków z Punktu Przedszkolnego
w Polanie. Tego dnia zaproszono wszystkie Babcie i Dziadków na uroczystość z okazji ich święta.

Ruszył kolejny konkurs - Pracownie
ORANGE. Szczegóły dotyczące konkursu
znajdziecie Państwo na stronie
http://www.pracownieorange.pl/go.live
.php/PL-H2/strona-glowna.html .

Uważamy, ze warto zainteresować się
konkursem, dzięki któremu możemy
wzbogacić swoją miejscowość o
pracownię komputerową !!
Akcję Pracownie Orange kierowana jest
do mieszkańców wszystkich
miejscowości, liczących nie więcej niż 20
tysięcy mieszkańców, którzy mają
pomysł na ożywienie życia kulturalnego
w swoim otoczeniu i widzą potrzebę
zmian!
Jeżeli jesteś jednym z nich, a dodatkowo
chcesz zapewnić swojej miejscowości
przyjazne miejsce spotkań i nowoczesne
centrum informacyjno-kulturalne w
postaci internetowej Pracowni Orange,
zgłoś się do akcji!

Maluchy długo przygotowywały się, pilnie ucząc się wierszyków i piosenek, którymi miały oczarować
swoich gości. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem przez wychowawczynię Magdę Rozczyńską.
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Krok 1: uzasadnij, dlaczego
Pracownia Orange powinna
znajdować się w Twojej
miejscowości, jaki masz
pomysł na jej wykorzystanie?

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu w Polanie. cd.
Przedszkolne mamy przygotowały pięknie przystrojony stół z poczęstunkiem przy którym zasiedli wszyscy
goście. Rozpoczęły się występy dzieci. Na scenie nie zabrakło wnusi przebranej za babcię oraz dziadka,
który zasiadł na tronie, niczym król w koronie. Dzieci zapewniały, że kochają swoich dziadków najbardziej
na świecie. Poprosiły też, by dziadkowie częściej zabierali babcie na…..spacer Specjalnie na tę okazję
przedszkolaki przygotowały program choreograficzny do tańca Woogie-boogie. Na zakończenie maluchy
głośno odśpiewały „Sto lat „ i wyściskały dziadków, dając w prezencie kwiatka z plasteliny umieszczonego
w czerwonym serduszku. Po poczęstunku dzieci oprowadzały gości po swojej sali i chwaliły się pracami
plastycznymi, które od początku roku gromadzą w specjalnych teczkach. Następnie wszyscy zebrali się w
kółeczku, by wspólnie pobawić się przy muzyce. Dziadkowie pokazywali zabawy, w które oni bawili się,
gdy byli mali. Najwięcej radości wzbudziły babcie, które zamieniały się w śpiącego niedźwiedzia, który
głośno chrapał, a obudzony- żwawo łapał uciekające dzieci
Kochani Dziadkowie- do zobaczenia w naszym przedszkolu w przyszłym roku!

Autor tekstu i zdjęć: Magda Rozczyńska

Przyznanie sprawności zuchowych w naszej gromadzie zuchów z Polany.
22 lutego w środę popielcową po Mszy świętej zuchy miały długo wyczekiwane spotkanie w bacówce.
Tego dnia druh drużynowy ks. Jarosław Wnuk wraz z druhem instruktorem ks. Stanisławem Gołyźniakiem
wręczali naszym zuchom odznaki sprawności harcerskich. Marta i Asia Stępniewskie, Karolina i Ola
Oskorip, Wiktoria Borzęcka i Nina Smoleńska otrzymały z rąk druha instruktora sprawności: pływak, rysie
oko i złota rączka. Rysie oko to chyba podstawowa odznaka dla naszej gromady zuchowej która wszak
nazywa się Rysie! Rysie oko to dobry obserwator leśnej przyrody, zwinny i sprawny jak ryś!
Sprawność pływaka to również nie problem dla naszych dziewcząt które chodzą lub chodziły na lekcje
pływania na basenie z instruktorem. Sprawność ta oznacza, że umieją pływać ale wiedzą także jakie
miejsca są bezpieczne do kąpieli, znają ćwiczenia doskonalące umiejętności pływackie.
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Orange wspiera tych, którzy chcą mieć
wpływ na miejsce, w którym żyją.
Poszukiwane są osoby aktywne,
angażujące się w życie swojej
społeczności, które chcą podzielić się
oryginalnymi pomysłami na ożywienie
swojego miasta i widzą potrzebę zmian.
Jeżeli jesteś jedną z takich osób, zbierz
grupę przyjaciół i wspólnie stwórzcie
pomysł na wykorzystanie Pracowni
Orange z myślą o mieszkańcach tak, aby
tętniła życiem przez cały rok! Pokażcie
nam Wasze plany i marzenia,
zaangażujcie innych mieszkańców i
stwórzcie to miejsce wspólnie - zarówno
na etapie wstępnych pomysłów, jak i
później na etapie przygotowania
Pracowni.
Zgłoście się do instytucji posiadających
osobowość prawną i sprawdźcie, jaki
lokal możecie przeznaczyć na Pracownię
Orange. To wymóg konieczny do
sprawnej realizacji Pracowni i niezbędny
do jej późniejszego działania!

Krok 2: nie bój się kreatywnej
zabawy z przestrzenią.
Zdecyduj sam, jak zaznaczyć
obecność pracowni na mapie
Twojej miejscowości.

Przyznanie sprawności zuchowych w naszej gromadzie zuchów z Polany. cd.
A po zdobyciu sprawności złota rączka dziewczyny chyba trochę wyręczą nie tylko druha drużynowego na
zbiórkach i biwakach ale także swoich tatusiów w domach. Po zdobyciu tej odznaki umieją bowiem
sprawnie posługiwać się podstawowymi narzędziami, potrafią wbić gwóźdź, naprawić niektóre zepsute
sprzęty, udekorować harcówkę.

Oby tak dalej dzielne zuchy! Czuwaj!

Orange wspiera ludzi z pasją
działających na rzecz swojej
społeczności. Dlatego zaangażowanie
mieszkańców w akcję jest jednym z
głównych kryteriów realizacji Pracowni
Orange w Twojej miejscowości.
Chcemy, żeby miejsce będące docelowo
ośrodkiem życia społecznego i
kulturalnego mieszkańców, było jak
najbardziej zauważalne, a przestrzeń
wokół niego zachęcała do wspólnego
spędzania czasu i odwiedzin. Przedstaw
nam swój pomysł na zaznaczenie
Pracowni na mapie Twojej
miejscowości. Pamiętaj, że zwycięski
projekt powinien wyróżniać się w
codziennym krajobrazie miasta, ze
względów formalnych zamysł nie
powinien być trudny w realizacji.
Szukamy oryginalnych, nowatorskich
rozwiązań, które jednocześnie są proste
i mogłyby być realizowane samodzielnie
przez mieszkańców, w duchu „zrób to
sam”.
Pamiętajcie, że do realizacji
jakichkolwiek działań w przestrzeni
Waszej miejscowości będziecie
potrzebować zgody właściwej jednostki
administracyjnej!
Źródło:http://www.pracownieorange.pl

Autor tekstu i zdjęć: Karolina Smoleńska
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Czarna - Konkurs "O Bieszczadach wiem prawie wszystko"
Tegoroczny konkurs "O Bieszczadach wiem prawie wszystko" odbywający się w szkole w Czarnej w dniach
24-25 lutego zgromadził drużyny tylko z 4 szkół. Po oficjalnym powitaniu Pani Dyrektor Anna Łysyganicz
przywitała uczestników z Ustrzyk Dolnych, Lutowisk, Polany i Czarnej. Następnie wszyscy rozeszli się do
klas aby w ciągu godziny rozwikłać dosyć trudny test na temat naszego pięknego bieszczadzkiego regionu.
Uczestnicy mogli korzystać z map, przewodników i własnych notatek. Wydawać by się zatem mogło że do
finału nietrudno będzie się dostać zwłaszcza, że było tylko 23 uczestników znacznie mniej niż w latach
ubiegłych. A jednak nie było tak łatwo!

Po sprawdzeniu testów wszyscy zebrali się w sali gimnastycznej gdzie odbywał się finał konkursu. Niestety
nikt z Polany nie zakwalifikował się do niego. Jury złożone z nauczycieli i gimnazjalistów pod
przewodnictwem sędziego głównego- Pana Cezarego Ćwikowskiego reprezentującego Bieszczadzki Park
Narodowy oceniało pytania z poszczególnych kategorii- historia, przyroda, turystyczna ortografia,
orientacja na mapie i wiele innych oraz popis krasomówczy w którym każdy finalista opowiadał wybraną
przez siebie legendę. Tą niełatwą część konkursu przygotowała pani dyrektor Anna Łysyganicz, która także
tę część prowadziła. Na widowni prócz uczestników którzy nie dostali się do finału zasiedli Pan Marcin
Rogacki Wójt Gminy Czarna, Janusz Karnat i Grzegorz Ćwieluch z Nadleśnictwa Lutowiska, Tadeusz Oszer
– prezes Oddziału Bieszczadzkiego PTTK. Nawet oni głowili się nad niektórymi finałowymi pytaniami. W
tym roku nieco większy nacisk został położony na historię- wiadomo wszak pani dyrektor jest
nauczycielem historii! Budująca i godna pochwały jest postawa gimnazjalistów z Czarnej którzy
uczestniczyli w ocenianiu testów, prowadzili poszczególne konkurencje w części finałowej, stanowili jury
konkursu oraz pomagali w sprawach porządkowych.
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LIDERZY PAFW
PROGRAM POLSKO AMERYKAŃSKIEJ
FUNDACJI WOLNOŚCI

Są ludzie, którzy zmieniają świat na
lepsze: wskrzeszają wiejskie biblioteki,
odnawiają świetlice, znajdują pieniądze
na szkolną pracownię komputerową czy
renowację zaniedbanego kościoła,
organizują wycieczki, budują place
zabaw, tworzą przedszkola
integracyjne, zakładają orkiestry i
zespoły ludowe, wreszcie: współtworzą
lokalne strategie rozwoju. Nauczycielki,
wójtowie, przedsiębiorcy, radne,
dyrektorzy szkół i domów kultury –
wszyscy podobni do siebie w tym
jednym – że mają odwagę brać sprawy
w swoje ręce.
Dla takich ludzi stworzony został
Program Liderzy Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności. Dziś mamy za sobą
siedem edycji i 390 absolwentów.
Wszyscy oni uczestniczyli nieodpłatnym,
dwunastomiesięcznym
programie
rozwojowym, którego wartość to ponad
10 tysięcy na osobę.

LIDERZY PAFW-cd.
Czarna - Konkurs "O Bieszczadach wiem prawie wszystko"
Zwyciężczynią tegorocznego konkursu została Daria Prędki- uczennica ZSP nr 2 w Ustrzykach Dolnych.
Pozostali finaliści to: Bartłomiej Michalewski- SP Czarna Górna, Dagmara Wronowska- SP Czarna Górna,
Łukasz Hodur- ZSP Lutowiska, Kinga Miszczak- ZSP nr 2 Ustrzyki Dolne, Elwira Sękowska- SP Czarna Górna,
Anna Ziembikiewicz – ZSP nr 2 Ustrzyki Dolne, Marcelina Grzebyk - ZSP nr 2 Ustrzyki Dolne, Maciej
Staniszewski- ZSP nr 2 Ustrzyki Dolne, Dawid Paszkowski - SP Czarna Górna.

Oprócz satysfakcji własnej oraz nauczyciela przygotowującego każdego ucznia warto też znaleźć się
w finale ze wzglądu na atrakcyjne nagrody które w tym roku ufundowali: Nadleśnictwo Lutowiska,
Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, PGNiG Oddział Sanok, Bieszczadzki Park Narodowy, Urząd Gminy Czarna,
Urząd Gminy Lutowiska, Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, Księgarnia Pani Wiesławy
Pelczarskiej oraz Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Zarząd Oddziału w Krośnie ze środków
pozyskanych na edukację ekologiczną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie. Jak zwykle był to sprzęt turystyczny- plecaki, śpiwory oraz cenne nagrody
książkowe głównie przewodniki oraz książki będące dużą pomocą przy przygotowaniach do konkursu.
Po zmaganiach konkursowych przyszedł czas na wspólne zabawy i integrację poszczególnych drużyn. Pan
Andrzej Rybski nauczyciel z Ustrzyk pokazał nam szkołę XXI wieku mogliśmy zobaczyć i popracować z
tablicą interaktywną oraz spróbować swoich sił w klasówce bez kartek ale z pilotami w ręku- to dopiero
szkoła przyszłości. Te nowinki techniczne oraz basen z piłeczkami stanowiły chyba dużo większą atrakcję
dla naszej drużyny niż sam konkurs! Ze względu na fatalną pogodę nie odbył się zaplanowany na sobotnie
przedpołudnie marsz na orientację. Uczestnicy wykorzystali ten czas na rozgrywki tenisa stołowego i
zabawy.
Autor tekstu i zdjęć: Karolina Smoleńska
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Pracowali z tutorem, byli szkoleni przez
doświadczonych trenerów, spotykali się
z najważniejszymi liderami w Polsce,
odwiedzali miejsca, gdzie inni odnieśli
sukces.
Dla wielu z nich Program stał się nie
tylko prestiżową pozycją w cv, ale też
początkiem nowej drogi: postanowili
wystartować w wyborach i zostali
wójtami,
burmistrzami,
założyli
organizację pozarządową, która działa z
wielkim
powodzeniem,
zdobyli
pieniądze na wymarzony projekt.
Wszyscy dostają narzędzia do tego, żeby
jeszcze skuteczniej wywierać wpływ i
zmieniać rzeczywistość.
Dzisiaj do Programu zapraszamy Ciebie.
Co się wydarzy?
Indywidualna opieka tutora
Jeśli zostaniesz uczestnikiem, dostaniesz
swojego tutora – osobę, która będzie
Twoim opiekunem i doradcą przez cały
rok programu. Tutor będzie co miesiąc
przyjeżdżać do Ciebie na spotkanie.
Wspólnie uzgodnicie czego najbardziej
potrzebujesz jako lider i wypracujecie
najlepszy dla Ciebie program rozwoju.
Wspólnie będziecie pracować nad jego
realizacją.

LIDERZY PAFW-cd.
Ostatni wyjazd na narty?
Sezon narciarski jeszcze trwa…
Kolejny raz wybraliśmy się na wyciąg narciarki w Weremieniu. Pogoda nam sprzyjała, trochę białego
puchu dosypało, więc sezon narciarski w pełni. Lubimy ten sport zimowy, bo daje nam wiele satysfakcji i
radości. Niejednokrotnie pomimo zmęczenia czujemy się zadowoleni i podnosi się nam adrenalina.
Chociaż nierzadko są upadki, to zaraz z uśmiechem na twarzy staramy się z nich podnieść i kontynuować
białe szaleństwo. Te wyjazdy dają także możliwość przebywania w grupie rówieśniczej, lepszego poznania
się, miłych wspomnień
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Program edukacyjny
Ukończysz kurs liderski. W naszym
programie nauczysz się, jak jeszcze
skuteczniej angażować ludzi wokół
swoich celów i wzmocnić swój wpływ w
środowisku, zarządzać zespołem i
utrzymywać jego motywację, budować
dialog tam, gdzie inni widzą tylko
konflikt, rozwijać swoją kreatywność i
efektywnie przedstawiać swoją wizję.
Pomożemy Ci też sformułować Twoją
wizję zmiany i stworzyć plan, który do
niej doprowadzi.
Weźmiesz
udział
w
debatach,
symulacjach, grach, spotkaniach z
wyjątkowymi ludźmi.
A
Wymiana
doświadczeń
i
nowi
przyjaciele
Poznasz ludzi podobnych do Ciebie.
Usłyszysz ich inspirujące historie.
Będziecie dyskutować, śmiać się i kłócić,
wymieniać doświadczenia, gadać do
nocy. Może wpadniecie na pomysł,
który stanie się początkiem wspaniałego
projektu/współpracy?.
Program Alumni
To wszystko nie skończy się po roku.
Kiedy Twoja edycja się skończy,
zaprosimy Cię do programu dla
absolwentów.

LIDERZY PAFW-cd.
Ostatni wyjazd na narty? cd
Sezon narciarski jeszcze trwa…
Z każdym kolejnym wyjazdem stajemy się coraz lepszymi narciarzami i daje nam to wiele zadowolenia i
satysfakcji. Są wśród nas tacy, którzy nie opuścili ani jednego wyjazdu na wyciąg narciarski, bo czerpią z
tego wiele doświadczeń i niezapomnianych wrażeń. To już ostatni wyjazd w tym sezonie narciarskim.
Dziękujemy Panu wójtowi Krzysztofowi Zapale za dofinansowanie wyjazdów oraz lekcji narciarstwa*.
Mamy nadzieje, że za rok ponownie będziemy mogli razem poszaleć na stoku!
Zespół redakcyjny ZSP w Uhercach Mineralnych
* wyjazdy odbywały się w ramach przygotowanego przez Alicję Gruza - wiceprezes zarządu Fundacji Bieszczadzkiej projektu
„Nauka jazdy na nartach w Gminie Olszanica” finansowanego ze środków Gminy Olszanica oraz Ministerstwa Sportu i
Turystyki. W ramach realizacji w. w projektu w okresie ferii zimowych 40 uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach
Mineralnych oraz z Olszanicy zgłębiało tajniki jazdy na nartach. Projekt koordynowała Irena Kijanka- Fitkowska – pedagog ZSP
w Uhercach Mineralnych i Olszanicy.

"Walentynki"w Uhercach
Czym właściwie jest miłość? To pytanie stawiają sobie ludzie tak długo, jak długo istnieje świat. Miłość,
radość a także smutki jakie za sobą niesie, uniesienia i zachwyty, nieporozumienia, z których się składa
stanowią wciąż niewyczerpane źródło tematów dla poetów, pisarzy i malarzy. Jest na siłą i energią, bez
której ani człowiek, ani świat nie może się harmonijnie rozwijać, ani zaznać szczęścia. Dnia 14 lutego jest
niewątpliwie Dniem Zakochanych. Kilka dni przed tym dniem, jak co roku w naszej szkole ruszyła tzw.
„poczta Walentynowa” Tradycyjnie 14 lutego miało miejsce rozstrzygnięci konkursu na Walentynkę i
Walentego roku organizowanego w naszej szkole. To wielki zaszczyt był zostać Walentynką i Walentym m.
In. Dlatego, że chyba każdemu zależy na tym, aby być lubianym i kochanym.
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Będziesz spotykać się ze swoją grupą na
zlotach,
warsztatach,
spotkaniach
regionalnych, wizytach studyjnych w
niezwykłych miejscach. Będziesz mógł
wziąć udział w konkursie dotacyjnym i
ubiegać się o dodatkowe pieniądze na
swój własny projekt rozwojowy.
a
Nie spóźnij się - zgłoszenia
przyjmujemy do 26 marca 2012 r.
Źródło:http://www.liderzy.pl

Ważne linki:

"Walentynki"w Uhercach. cd.
Uczniowie klas drugich gimnazjum przygotowali wraz z panią Bożeną Szymbarą apel z tej okazji. W
humorystyczny sposób mogliśmy zobaczyć, jak miłość wyglądała na przestrzeni wieków, od prehistorii aż
po dzisiejsze czasy. Poszczególne scenki w wykonaniu uczniów ubranych w charakterystyczne stroje epok
obrazowo przemówiły do widzów. Było wiele radości i śmiechu. Gratulujemy pomysłu!

www.wolontariatbieszczadzki.pl,
www.ngo.pl,
www.podkarpackie.ksow.pl/,
www.nasze-bieszczady.pl/,
www.lgd-zielonebieszczady.pl,
www.barr-ustrzyki.pl/,
www.pokl.wup-rzeszow.pl/
www.gotocarpatia.pl
WWW.zielonyrower.pl

Fundacja Bieszczadzka
ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
www.fundacja.bieszczady.pl

Zespół redakcyjny ZSP w Uhercach Mineralnych
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